POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Colectarea și folosirea informațiilor
A.D.I ZONA METROPOLITANA ORADEAeste unicul deținător al informațiilor colectate de pe acest site. Nu
vom vinde, împărți sau închiria informațiile unor terțe părți în alte moduri decât cele aduse la cunoștință
prin intermediul acestui document. www.zmo.ro colectează informații de la utilizatorii noștri din diferite
surse care se regăsesc pe acest site.
Alerte prin email
Dacă un utilizator dorește să se aboneze la alertele sau actualizările www.zmo.ro vom solicita informații
de contact cum ar fi: nume și adresa de email. Toate alertele oferă posibilitatea de dezabonare online
pentru fiecare email primit. În unele cazuri utilizatorului îi sunt solicitate informații demografice
opționale și de interes personal, utilizate pentru a crea un conținut cât mai relevant posibil.
Cookies
Site-ul www.zmo.ro folosește cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului
conținând informații despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în
folosul vizitatorilor. De exemplu, prin introducerea unui cookie pe site-ul www.zmo.ro va fi suficient ca
un utilizator să se autentifice o singură dată cu parola câștigând astfel timp pe parcursul navigării pe
pagina noastră. Dacă utilizatorul respinge un cookie poate să utilizeze în continuare site-ul www.zmo.ro.
Cookie-urile ne ajută la urmărirea și segmentarea intereselor utilizatorilor noștri pentru a intensifica
experiența vizitării site-ului nostru. Unii dintre partenerii noștri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul
nostru (de exemplu cei care își fac publicitate). Cu toate acestea nu avem acces și nici nu putem controla
aceste cookie-uri.
Link-urile
Acest site conține link-uri spre alte site-uri. Vă avertizăm că www.zmo.ro nu este responsabil de politica
de confidențialitate adoptată de alte site-uri. Încurajăm utilizatorii noștri să fie atenți când părăsesc siteul nostru și să citească actele cu privire la aceste informații pentru fiecare site care colectează informații
personale. Aceast act se aplică doar în cazul informațiilor colectate de pe acest site.
Recomandă unui prieten
Dacă utilizatorul dorește să utilizeze serviciul nostru de referințe informându-și un prieten în legătură cu
site-ul sau newsletterul nostru, îi vom cere numele și adresa de e-mail a prietenului său. www.zmo.ro va
trimite automat prietenului său un mesaj email prin care-l invită să viziteze siteul. www.zmo.ro stochează această informație pentru singurul scop de a trimite acest unic mesaj email.
Securitate
Acest site adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor
noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Dacă există formulare de abonare la newsletterul www.zmo.ro și/sau de comandă
pentru completarea cărora este necesară introducerea unor date personale (de exemplu numărul cărții
de credit), aceste informații vor fi codate și protejate prin intermediul celui mai bun sistem software de
criptare – SSL. Toate informațiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini
securizate, marcate cu simbolul unui lăcățel poziționat în josul browserelor de Web Netscape Navigator
și Microsoft Internet Explorer care devin securizate, spre deosebire de starea nesecurizată sau deschisă
când utilizatorii doar navighează. Folosim sistemul de criptare SSL pentru a proteja informațiile sensibile

online, dar eforturile noastre vizează protejarea acestui tip de informații și offline. Toate informațiile
despre utilizatori, nu doar cele sensibile menționate mai sus, nu vor fi obiectul niciunei alte activități în
afara celor desfășurate la birou. Numai angajații a căror activitate specifică implică lucrul cu informații
personale (de exemplu reprezentanții departamentelor de plăți sau de serviciu clienți) au acces la datele
de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informațiile personale de identificare
sunt localizate într-un loc securizat.
Anunțarea modificărilor
Dacă informațiile de identificare ale unui utilizator se schimbă (ca de exemplu codul poștal) sau dacă un
utilizator dorește să renunțe la serviciile nostre vom avea grijă să corectăm, actualizăm sau să eliminăm
acele date personale care ne-au fost încredințate de către utilizator. Acest lucru poate fi realizat fie de
pe pagina de înregistrare, fie prin intermediul unui email trimis editorului web.
Dacă decidem să schimbăm politica vom afișa aceste schimbări pe pagina noastră principală astfel încât
utilizatorii noștri să fie întotdeauna informați cu privire la informațiile pe care le colectăm, cum le
utilizăm și în ce circumstanțe le facem publice. Dacă decidem să utilizăm informații personale în alte
scopuri sau modalități decât cele prezentate la momentul în care au fost înregistrate, îi vom anunța pe
utilizatori prin intermediul unui email. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea
informațiilor în alte scopuri. Vom utiliza informațiile în concordanță cu politica sub care au fost culese
informațiile.
Opțiunea de dezabonare
Utilizatorii au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu mai doresc să primească
newsletterul/alerta nostru folosind linkul de dezabonare conținut în email sau online.
Distribuția și utilizarea informațiilor
Informațiile personale puse la dispoziția site-ului www.zmo.ro pentru a putea primi sau utiliza unele
servicii sunt protejate în conditiile Legii 677/2001.
www.zmo.ro nu va distribui, vinde sau închiria sub nicio formă informațiile persoanelor incluse în bazele
noastre de date decât cu acordul dumneavoastră sau la somația unei instanțe judiciare. Informațiile
trimise către www.zmo.ro sunt și pot fi accesate doar de personalul A.D.I ZONA METROPOLITANA
ORADEAcare administrează bazele noastre de date și de către persoane autorizate din cadrul
companiilor partenere care implementează efectiv campaniile de email/direct marketing.
Dacă primiți e-mailuri nedorite, nesolicitate care bănuiți că ar fi trimise ca urmare a completării
formularelor online de pe www.zmo.ro, vă rugăm să redirecționați o copie a acelui e-mail împreună cu
comentariile dumneavoastră la adresa zmo@oradea.ro pentru verificare.

